انڈيا بلس کنزيومر فائنانس لميٹيڈ
)سابق آئی وی ايل فائنانس لميٹيڈ(
)(CIN:U74899DL1994PLC062407

شکايت ازالہ پاليسی
) 14.01.19کو بورڈ کے ذريعے نظر ثانی شده اور منظور شده(

تعارف
انڈيا بلس کنزيومر فائنانس لميٹيڈ )’’آئی بی سی ايف ايل‘‘( ايک سروس تنظيم ہے ،گاہک کو اچھی سروس کی فراہمی
اور گاہک کے اطمينان کی سطح بﮍھانا ہماری اہم ترجيح ہے۔ فوری اور موثر سروس فراہم کرنا نئے گاہکوں کو
متوجہ کرنے اور ساتھ ہی ساتھ موجوده گاہکوں کو برقرار رکھنے کے لئے ضروری ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہيں کہ
مارکيٹ شئير ميں اور برانڈ قدر ميں اضافہ صرف اور صرف کم از کم ممکنہ وقت ميں معياری خدمت فراہم کرنے،
گاہکوں کی شکايات اور دشواريوں کے فوری ازالہ کرنے پر ہی ممکن ہے-
شکايت ازالہ کے لئے جائزه لينے واالطريقہ کار مصنوعات کی خصوصيات اور سروس کی ترسيل ميں کمی کی
نشاندہی کرنے ميں مدد کرے گا۔
اس آئی بی سی ايف ايل شکايت ازالہ پاليسی کا مقصد گاہک کی شکايات اور دشواريوں کے فوری ازالے کو يقينی
بنانا ہے .يہ آؤٹ سورسايجنسيکے ذريعے فراہم کی جانے والی سروس سے متعلق معامالت کو بھی طے کرتی ہے۔

شکايت ازالہ پر ہماری پاليسی مندرجہ ذيل بيان کرده اصولوں پر عمل کرتی ہے :
•
•
•
•

•
•

1

گاہکوں کے ساتھ ہميشہ منصفانہ سلوک کيا جانا چاہئے۔
گاہکوں کی طرف سے اٹھائيگی شکايات خوش اخالققی کے ساتھ اور بے جا تاخير کے حل کرنا چاہئے-
پينشن پانے والوں کی ،جسمانی طور پر معذور اور بزرگ شہريوں کی شکايات کو ترجيحی بنياد پر حل کيا
جانا چاہئے۔
اگر گاہک ان کی شکايتوں پر کمپنی کے جواب سے مکمل طور پر مطمئن نہيں ہيں تو گاہکوں کو تنظيم ميں ان
کی شکايات  /دشواريوں کے حل کے طريقہ کار اور متبادل حل ميں ان کے حقوق کے بارے ميں مکمل
معلومات فراہم کرنا چاہئے۔
تمام شکايات کو مؤثر اور منصفانہ طريقے سے حل کرنا چاہئے دوسری صورت ميں وه ہماری ساکھ اور
کاروبار کو نقصان پہنچا سکتے ہيں۔
ہمارے مالزمين گاہکوں کے مفاد کے ليے نيک نيتی اور تعصب کے بغير کام کريں گے۔

شکايت ازالہ طريقہ کار کو زياده بامعنی اور موثر بنانے کے لئے ،اس سمت ميں ايک منظم نظام کی تشکيل کی گئی
ہے۔ يہ نظام اس بات کو يقينی بنائے گا کہ حاصل ہونے واال ازالہ واضح اور منصفانہ ہو ،اور دئيے گئے قواعد و
ضوابط کے دائرۀ کار ميں ہو۔
تاہم شکايت ازالہ طريقہ کار کے سلسلے ميں ،کسی بھی گاہک کے ذريعے کسی بھی شکايت کو درج کرنے کے لئے
اگر وه ايسا کرنا چاہتا ہے تو ہماری ويب سائٹ پر ايک وقف ای ميل آئی ڈی ہے ـــــ
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ت خود شکايات کےحل کرنے کے
 .1شکايت کسی تنظيم سے اس کی مصنوعات ،يا سروس کے تعلق سے يا بذا ِ
طريقہ کار کے تعلق سے ،جہاں ايک جواب يا حل کی واضح طور پر يا مکمل طور پر توقع کی جاتی ہے ،عدم
اطمينان کا اظہار ہے۔
گاہک کی شکايت کے سبب کو دو اہم اقسام ميں تقسيم کيا جاسکتا ہے :
•
•

گاہکوں کے ساتھ معامالت کرنے ميں رويے کا پہلو۔
متوقع سروس کے معيار ميں کام  /کارروائيوں يا فرق ميں ناکافی پن اور مہيا کی گئی حقيقی سروس۔

اگر گاہک فراہم کرده سروس سے مطمئن نہ ہو تو اس کو اس کی شکايت درج کرنے کا حق ہے۔ شکايت درج کرنے
کے چار طريقے ہيں۔ شخصی طور پر ،ٹيلی فون کے ذريعے ،ميل  /پوسٹ يا ای ميل  /انٹرنيٹ کے ذريعے۔ ان تمام
موثر اور فوری طور پر حل کرنا الزمی ہے۔ اگر مقرره وقت ميں گاہک
ذرائع سے موصول ہونے والی شکايات کو ٔ
کی شکايت حل نہيں کی جاتی ہے يا اگر وه ہمارے ذريعے فراہم کرده قرارداد سے مطمئن نہيں ہے تو ،وه اپنی
شکايت کے لئے آر بی آئی کے ذريعے قائم کرده غير بينکنگ محتسب کے دفتر سے بھی رابطہ قائم کر سکتا ہے۔

 .2کسی گاہک کی شکايات  /پريشانيوں کو حل کرنے کے لئے اندرونی طريقہ کار :
 2.1شکايت کا اندراج :
اگر کوئی گاہک آئی بی سی ايف ايل کی طرف سے فراہم کرده سروس سے مطمئن نہيں ہے تو وه فون پر ،تحريری يا
اليکٹرانک وسائل کے ذريعے شکايت درج کرسکتا ہے۔
شکايات اور تجاويز موصول کرنے کے لئے انتظامات نيچے ديئے گے ہيں۔
گاہکاپنی شکايت درج کرنے کے لئے خصوصی ہيلپ الئن نمبر  1860-419-3333کے ذريعے بھی کال کرسکتا ہے
يا وه اينيکسر – ايسکيليشن گرڈ ميں دئيے گئے ميٹرکس کے مطابق شکايت کو بﮍھا سکتے ہيں۔ جب بھی کوئی
شکايت يا ميل موصول ہوتی ہے ،تو بھيجنے والے کو تين کاروباری دنوں کے اندر اس کی شکايت موصول ہونے
کے لئے واپس تصديقی جواب ديا جاتا ہے۔
اس کے عالوه جب کبھی بھی کوئی شکايت ايک ہارڈ کاپی کی شکل ميں يعنی کسی خط وغيره کے ذريعےموصول
ہوتی ہے ،اسےايک رجسٹر ميں ريکارڈ کر ليا جاتا ہے۔ اس طرح کے معامالت ميں ،ہمارا نمائنده گاہک سے فوری
طور پر اس کی شکايت کی نوعيت معلوم کرنے کے لئے کال  /رابطہ قائم کرتا ہے۔
ريگوليٹرز کے ذريعے موصول ہونے والی تمام شکايات کے سلسلے ميں ،ہم ايسی تمام شکايات کو شکايت کے
رجسٹر ميں درج کرليتے ہيں۔ ايسی شکايات موصول ہونے اور ريکارڈ کرنے کے بعد ہمارے نمائندے گاہکوں سے
رابطہ قائم کرتے ہيں اور ان کو فوری طور پر حل کرنے کے لئے شکايت کے حقائق کو بھی معلوم کرتے ہيں۔
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 2.2شخصی شکايات :
شکايت کتاب برانچوں ميں دستياب ہے۔ کوئی بھی گاہک اسے برانچ سے حاصل کرسکتا ہے اور اس ميں اپنی
شکايتوں کو ريکارڈ کرسکتا ہے۔
ہماری مصنوعات اور سروس ميں بہتری کے لۓ کسی بھی رائے  /تجاويز کے لئے برانچ ميں رکھی جانے والی
شکايت  /وزيٹر کتاب گاہک استعمال کرسکتا ہے۔
 2.3کال سنٹر :
آئی بی سی ايف ايل کے کال سينٹر سے 1860-418-3333پر رابطہ قائم کر کے بھی شکايت درج کی جاسکتی ہے۔
جب بھی کوئی شکايت کی کال موصول ہوتی ہے ،تو بھيجنے واال اپنی شکايت کی تصديق کے لئے تصديقی جواب
واپس موصول کرتا ہے-
 2.4ميل /ای ميل کے ذريعے شکايات :
گاہک پوسٹ يا ای ميل کے ذريعے بھی شکايت درج کر سکتا ہے۔ ای ميل کے ذريعے موصول ہونے والی شکايات
کی تصديق ای ميل کے ذريعے کی جائے گی۔ جب کبھی بھی کوئی شکايت کی کال موصول ہوتی ہے ،تو بھيجنے
واال اپنی شکايت کی تصديق کے لئے تصديقی جواب واپس موصول کرتا ہے۔ آئی بی سی ايف ايل کی ای ميل آئی ڈی
 grievance_com.indiabulls@dhaniپر بھی شکايت درج کی جاسکتی ہے۔

 .3شکايات کا حل :
 3.1رويے کے پہلو سے متعلق شکايات :
اس طرح کے شکايات کو احتياط سے ،خوش خلقی ،ہمدردی اور ان کے عالوه تيزی سے حل کيا جانا چاہئے۔ گاہکوں
کے ساتھ بدسلوکی ُ /گستاخانہ رويہ بالکل برداشت نہيں کيا جانا چاہئے اور فوری کارروائی کی جانی چاہئے۔
آئی بی سی ايف ايل کسی بھی صورت ميں ،اسٹاف کے ارکان کے ذريعے کسی بھی نامناسب رويے کو برداشت نہيں
کرے گی۔
 3.2لين دين  /کارروائيوں سے متعلق شکايات :
بنيادی طور پر ،اس زمرے ميں شکايات  /پريشانيوں کے حل کے لئے برانچ ذمہ دار ہوتی ہے۔ انٹری  /لين دين يا
گاہکوں کے اطمينان کی اصالح کو يقينی بنانا کے لئے برانچ ذمہ دار ہوں گے۔ گاہک کی شکايت کو تسلی بخش
طريقے سے حل کرنا برانچ کا سب سے اولين فرض ہے اور اگر وه مطمئن نہ ہو تو اس مسئلے کو حل کرنے کے
لۓ متبادل طريقے فراہم کرے۔ اگر يہ برانچ کی سطح تک حل نہيں ہوتا ہے تو رہنمائی  /حل کے لئے کيس کو حل
کرنے کے لئے ہيڈ آفس سے رجوع کيا جا سکتا ہے۔
آئی بی سی ايف ايل کی طرف سے فراہم کرده سروس يا ازالہ سےگاہک کے ناخوش ہونے کی صورت ميں
3.3
وه ازالے کے لئے آر بی آئی کے ذريعے قائم کرده غير بينکنگ محتسب کی آفس سے بھی رجوع کر سکتا ہے۔

 23 3.4فروری 2018 ،کو آربی آئی کے ذريعے جاری کرده اين بی ايف سی کے لئے محتسب اسکيم کے
اينيکسر  8ميں بيان کرده ايک يا زائد بنيادوں پر کمپنی کے خالف کسی شخص کو شکايت ہے )تفصيالت کے لئے
 https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/content/PDFs/NBFC23022018.pdfپر جائيں( تو وه خود يا اپنے خود
مختار نمائندے )ايڈوکيٹ کے عالوه( کے ذريعے محتسب کو جس کے دائره کار ميں برانچ  /کمپنی کا
3

رجسٹرڈ دفتر آتا ہے اپنی شکايت درج کرسکتا ہے -محتسب کے عملدرآمد کا پتہ اور عالقہ پاليسی کے منسلکہ ميں
ہے اور ہر برانچ ميں نمائش کيا جاتا ہے۔

 .4وقت کی معياد :
شکايات کو صحيح نقطۂ نظر سے ديکھنا چاہئے کيونکہ يہ بالواسطہ کمپنی کے کام ميں مسلسل بہتری التے ہيں۔
موصول ہونے والے شکايات کا تجزيہ تمام ممکنہ زاويوں سے کيا جائے گا۔ آئی بی سی ايف ايل شکايت موصول
ہونے کے تين کاروباری دنوں کے اندر ايک تصديقی جواب بھيجنے کی کوشش کرے گی۔ شکايت کو موصول ہونے
کے بعد زياده سے زياده  30کاروباری دنوں کے اندر حل کيا جانا چاہئے۔
شکايات کے مختلف نوعيتوں کے لئے ايسکيلشن ميٹرکس کے ساتھ شکايت کے ازالے کے نمٹنے کے عمل کے لئے
وقت ميٹرکس اينيکسر ــ ايسکيلشن گرڈ ميں ديا گيا ہے۔ گاہک کی شکايات حل کرنے والے محکمے  /حکام کے لئے
ضروری ہے کہ وه ان پر سختی سے عمل کريں۔
شکايت پر معيادی ايم آئی ايس بنايا جاتا ہے اور کمپنی کے سينئر حکام ميں ان کے علم ميں النے کے لئے اور مزيد
ہدايات اگر کوئی ہے تو دينے کے لئے تقسيم کيا جاتا ہے۔

 .5جائزه لينے کا طريقہ کار
 5.1گاہکوں کی شکايت  /خطره مينجمنٹ کميٹی کے ذريعے گاہک سروس کا جائزه
مينيجمينٹ کی ايک مخصوص سروس کميٹی ہے جو گاہک کی شکايات کے اہم دائرۀ کار اورگاہک سروس کو بہتر
بنانے کے لئے کئے گے اقدامات کا جائزه ليتی ہے۔
کميٹی غير حل شده شکايات  /پريشانيوں پر بھی غور کرے گی اور اپنا مشوره پيش کرسکتی ہے۔
 5.2محتسب اسکيم کے مطابق شکايت کے مقصد کے لئے نوڈل آفيسر :
متاثره گاہک اپنی شکايتوں کے بارے ميں مندرجہ ذيل پتے پر براه راست پرنسپل نوڈل آفيسر کو لکھ سکتے ہيں :

مسٹر سنجيو کشيپ
کمپالئنس ہيڈ
انڈيا بلس کنزيومر فائنانس لميٹيڈ
اے ايس ايف ٹاورز ،ٹاور اے ،پالٹ نمبر  249ڈی اور ای،
اُ ّديوگ ويہار فيز ،IVگروگرام – 122016
فون 0124-6681012 :
ای ميل nodal.ibcfl@indiabulls.com :
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 .6مطلوبات کی الزمی نمائش :
آئی بی سی ايف ايل فراہم کرتا ہے :
•

شکايات اور تجاويز موصول کرنے کے لئے مناسب انتظام۔

•

نوڈل آفسر /برانچ ہيڈ کا نام ،پتہ اور فون نمبر۔

•

آئی بی سی ايف ايل کا صارفين  /منصفانہ پريکٹس کے ضابطے کے لئےذمے داری کا ضابطہ۔

•

محتسب اسکيم کی اہم خصوصيات اور محتسب جس سی گاہک رابطہ قائم کراسکتا ہے کا نام اور رابطے کی
تفصيالت۔

•

برانچوں ميں گاہکوں کی معلومات کے لئے گاہک سروس سے متعلق پاليسيوں پر مشتمل نوٹس بورڈ  /کتابچہ،
آر بی آئی اور ديگر حکام وغيره کے ذريعے بتائے گئے دستاويزات وغيره کی نمائش۔

 .7گاہکوں کے ساتھ بات چيت :
آئی بی سی ايف ايل تسليم کرتا ہے کہ گاہک کی توقع  /ضرورت  /شکايات کو بہتر طريقے سے ان کے عملے کے
ذريعے ان سے ذاتی بات چيت کے ذريعے حل کيا جاسکتا ہے۔ پيش کی جانے والی سروس کے بارے بہت سی
شکايات گاہکوں ميں غير واقفيت کی وجہ سے پيدا ہوتی ہيں اور ايسی بات چيت گاہکوں کو اس طرح کی سروس
لينے ميں مدد کرتی ہے اور يہ بعد کے مرحلے ميں سواالت  /شکايات کی تعداد ميں کمی التی ہے۔

 .8سروس اور شکايات حل کرنے ميں بہتری کے لۓ آپريٹنگ اسٹاف کو روشناس کرنا :
 8.1مصنوعات اور سروس کے بارے ميں علم اور معلومات ميں کمی کی وجہ سے بہت اکثر شکايات ہوتی ہيں۔
نوڈل آفيسر کے لئے ضروری ہے کہ وه سينٹرل ٹريننگ سينٹروں کی مختلف سطحوں پر عملے کی تربيت کی
ضروريات پر رائے ديتا رہے۔
 8.2آئی بی سی ايف ايل مختلف طريقوں سے گاہکوں سے معامالت طے کرتی ہے ،جو رائے ميں فرق اور تنازعے
ميں اضافہ کرسکتی ہے۔ گاہکوں کے ساتھ مثبت اور گاہک دوستانہ رويے کے ساتھ معامالت حل کرنے کے لئے،
فرنٹ الئن عملے کا انتخاب احتياط سے کيا جانا چاہئے۔ کھلے دماغ اور چہرے پر مسکراہٹ کے ساتھ عملہ گاہک
کے اعتماد کو جيتنے کے قابل ہو گا۔ ناراض گاہکوں کو سنبھالنے کے لئے نرم رويے کی تربيت دينا ضروری ہے
جو تربيتی پروگراموں کا الزمی حصہ ہونا چاہئے۔ يہ نوڈل آفيسر کی ذمہ داری ہوگی کہ شکايات  /پريشانيوں کو حل
کرنے کے لئے اندرونی مشينری تمام سطحوں پر ٹھيک اور مؤثر طريقے سے چالئے جانے کو يقينی بنائے۔
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اينيکسر – اسکيليشن گرڈ
پہال
مرحلہ

گاہکوں سے درخواست ہے کہ آئی بی سی ايف ايل کی قريبی برانچ ميں جائيں ،کال کريں يا لکھيں۔
برانچ ہيڈ کا نام :
رابطے کی تفصيالت  :فون ،ای ميل اور مکمل پتہ :

دوسرا
مرحلہ

اگر  7کاروباری دنوں کے اندر توجہ نہيں دی جاتی ہے تو ،گاہک ہيلپ الئن نمبر  1860-419-3333کے ذريعے
شکايت درج کريں۔
يا  grievance_dhani@indiabulls.comپر ايک ای ميل بھيجيں
يا آن الئن شکايت درج کرنے کے لئے ہماری ويب سائٹ پر جائيں،
يہ ذيل کو تحريری شکايت کريں ،ہيڈ آف کسٹمر کئير آيٹ انڈيا بلس کنزيومر فائنانس لميٹيڈ،
چوتھی منزل ،انڈيا بلس سينٹر ،ٹاور ،1-سينا پتی باپٹ مارگ،
ايلفنسٹن – مغرب ،ممبئی – 400013
فون  ،022-61891019 :ای ميل care_dhani@indiabulls.com :

تيسرا
مرحلہ

اگر شکايت  15کاروباری دنوں کے اندر تسلی بخش طريقے سے حل نہيں کی جاتی ہے تو گاہک ہمارے پرنسپل
نوڈل آفسر سے ذيل کے پتے پر رابطہ قائم کرسکتا ہے۔
مسٹر سنجيو کشيپ
انڈيا بلس کنزيومر فائنانس لميٹيڈ
اے ايس ايف ٹاورز ،ٹاور اے ،پالٹ نمبر  249ڈی اور ای،
اُ ّديوگ ويہار ،فيز ،IV
گروگرام – ) 122016ہريانہ(
فون  ،0124-6681012 :ای ميل nodal.ibcfl@indiabulls.com :

چوتھا
مرحلہ

اگر شکايت  30کاروباری دنوں کے اندر تسلی بخش طريقے سے حل نہيں کی جاتی ہے تو گاہک براه راست
اپنے متعلقہ عالقے کی محتسب کی آفس سے تحريری شکايت کر سکتا ہے -عالقائی لحاظ سے محتسب سے
رابطے کی تفصيالت ذيل ميں ہيں :
نمبر
شمار
.1

سينٹر
چينّئی

اين بی ايف سی محتسب کی
آفس کا پتہ
بمعرفت ريزرو بينک آف انڈيا،
فورٹ گالسسس،
چينّئی ــ 600 001

دائرۀ کار کے عالقے
تمل ناڈو ،جزائر انڈمان اور نکو بار،
کرناٹک ،آندھرا پرديش ،تلنگانہ،
کيرال ،يونين ٹيريٹری آف لکشا ديپ
اور يونين ٹيريٹری آف پانڈيچری

ايس ٹی ڈی کوڈ 044 :
ٹيليفون نمبر 25395488 :
فيکس نمبر 25395488 :
ای ميل :
nbfcochennai@rbi.org.in
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.2

ممبئی

.3

نئی دہلی

بمعرفت ريزرو بينک آف انڈيا،
آر بی آئی بائيکلہ آفس بلڈنگ،
ممبئی سينٹرل ريلوے اشتيشن کے
سامنے،
بائيکلہ ،ممبئی ــ 400 008
ايس ٹی ڈی کوڈ 022 :
ٹيليفون نمبر 23028140 :
فيکس نمبر 23022024 :
ای ميل :
nbfcomumbai@rbi.org.in
بمعرفت ريزرو بينک آف انڈيا،
سنسد مارگ،
نئی دہلی110001 -

گجرات ،مہاراشٹر ،گوا ،مدھيہ پرديش،
چھتس گﮍھ ،يونين ٹيريٹری آف دادرا
اور نگر حويلی ،دمن اور ديو

دہلی ،اتر پرديش ،اتراکھنڈ ،ہريانہ،
پنجاب ،چندی گﮍھ ،ہماچل پرديش ،اور

.4

کولکاتا

ايس ٹی ڈی کوڈ 011 :
ٹليلفؤن نمبر 23724858 :
فيکس نمبر 23725218-19 :
ای ميل :
nbfconewdelhi@rbi.org.in

راجستھان اور جموں و کشمير کی
رياست

بمعرفت ريزرو بينک آف انڈيا،
 ،15نيتا جی شبھاش روڈ،
کولکاتا ــ 700 001

مغربی بنگال ،سکم ،اڑيسہ،
آسام ،اروناچل پرديش ،منی پور،
ميگھاليہ ،ميزورم ،ناگالينڈ ،تريپوره،
بہار اور جھارکھنڈ

ايس ٹی ڈی کوڈ 033 :
ٹليلفؤن نمبر 22304982 :
فيکس نمبر 22305899 :
ای ميل :
nbfcokolkata@rbi.org.in

*****************
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